
 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

 

 انؽُطح انصارُخ
 

 

 

 

 شًُبء ػهٍ احًس االؼــــــــــــى: 

 03/8/5791ربضَد انًُـالز:  

 انًىطم  يكبٌ انىالزح:

 يزعوجخانحبنخ انعوجُخ: 

 0ػـــــسز األوالز: 

 حضبضح اشىضَخ /كزبثبد يؽًبضَخ انــزـرـظـض: 

 انـًُظت: 

 يؽبػس زكزىضاؼزبش انسضجخ انؼهًُخ: 

 رسضَؽُخ ػُىاٌ انؼًم: 

 هبرف انؼًم: 

 39907883087انًىثبَم: 

 shaymaa_1976@uomosul.edu.iqانجطَس اإلنكزطوٍَ: 

 ضاثظ انظفحخ انشرظُخ: 

 حضبضح اشىضَخ وكزبثبد يؽًبضَخ انزرظظبد انًهزى ثهب: 

 

 

 أوالً: انًؤهالد انؼهًُخ ●

 

 

 

 انظىضح 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

انسضجخ 

 انؼهًُخ
 انزبضَد انكــهُــــخ انجبيؼخ

 5778 االزاة  جبيؼخ انًىطم  ثكبنىضَىغ

 0335 االزاة جبيؼخ انًططم  انًبجؽزُط

 0338 االزاة  جبيؼخ انًىطم  انسكزىضاِ

    أذطي

 

 انً -انفزطح يٍ  انجهخ انىظُفخ د

 0338-0335 جبيؼخ انًىطم /كهُخ االزاة  يؽبػسيسضغ  1

 0350-0338 جبيؼخ انًىطم /كهُخ االزاة  يسضغ 2

 0305-0350 جبيؼخ انًططم /كهُخ االثبض  اؼزبش يؽبػس 3

4    

5    

6    

 ثبَُبً: انزسضج انىظُفٍ  ●

 

 ثبنثبً: انزسضَػ انجبيؼٍ ●

 

 د
 انً –انفزطح يٍ  انجبيؼخ انجهخ )انًؼهس / انكهُخ(

 انًىطم  كهُخ االزاة  
0335-0338 

 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

 0305-0338 انًىطم  كهُخ االثبض 

 

 ضاثؼبً: انًقطضاد انسضاؼُخ انزٍ قًذ ثزسضَؽهب ●

 انؽُـــــخ انًـــــبزح انقؽـــى د

 0330-0335 حضبضح انؼطاق  االثبض 1

 0338-0330 َظىص يؽًبضَخ ثبثهُخ  االثبض 2

3 
انُقىؾ وانهغبد انؼطاقُخ 

 انقسًَخ
 0353-0338 َظىص ثبثهُخ 

 0305-0353 اؼزُؽبخ كزبثبد يؽًبضؼخ  انهغبد انؼطاقُخ انقسًَخ  4

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

 ذبيؽبً: )اططوحبد انسكزىضاِ، ضؼبئم انًبجؽزُط( انزٍ أشطفذ ػهُهب ●

 انؽُــخ انقؽـــى اؼى األططوحخ أو انطؼبنخ د

1 

فٍ انؼطاق انجطوج وانُجىو 

انقسَى فٍ ضىء انًظبزض 

 انًؽًبضَخ االشىضَخ 

 0359 انهغبد انؼطاقُخ انقسًَخ 

0 

َظىص يؽًبضَخ 

يٍ انؼطاق انقسَى فٍ يسضؼُخ

ضىء انُظىص انًُشىضح 

 وغُط انًُشىضح 

 0305 قُخ انقسًَخانهغبد انؼطا

0 

انظُغ انؼبيخ نًضبيٍُ 

انُظىص انًهكُخ االشىضَخ 

فٍ انؼظط االشىضٌ 

 (ق.و850-755انحسَث)

 0350 انهغبد انؼطاقُخ انقسًَخ 

 ؼبزؼبً: انًؤرًطاد وانُسواد انؼهًُخ انزٍ شبضكذ فُهب ●

 يكبٌ اَؼقبزهب انؽُــخ انؼُىاٌ د

 َىع انًشبضكخ 

) ثحث / 

ثىؼزط 

 حضىض(

1 

في (  34) الندوة   لمشاركة في 
 لموصل ا دراسات مركز

 لحرف وا لمهن ا: ب الموسومة 
القديمة في مدينة  الشعبية

 ية تار دراسة) الموصل 
  9_3_2102(   معرفية
)السماك في  البحث عنوان 

 العصور االشورية القديمة (

0350 
 ثحث  زواؼبد يىطهُخ 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

 

 

2 

في الندوة رالعلمية لكلية  مشاركة
ة ب الكتا ندوة ) 2100االثار

 حضارة   لمكتبات وا والكتاب 
لتي أقيمت في  ا   العراق
والثقافي في  العلمي المنتدى
 في  لموصل ا جامعة

 عنوان/ 2102 اذار 22-22
 الفلكية  في ا البروج ) البحث

 (الشورية ا لحضارة
 

  

0355 
جبيؼخ انًططم /كهُخ 

 االثبض
 ثحث 

3 

المشاركة في مؤتمر العلمي 
السنوي السادس )الدولي الثاني 
(في كلية التربية األساسية في 

ايار ٨-2جامعة الموصل في 
بالبحث الموسوم )نظام 2104

 التعليم في الفكر العراقي القديم (
 

 ثحث كهُخ انزطثُخ االؼبؼُخ 0305

4 

المشاركة في مؤتمر أربيل 
-2الدولي المقام في أربيل في 

بالبحث 2103نيسان  01
الموسوم )مرصد أربيل في 

 العصور االشورية (.
 

 ثحث اضثُم 0352

 

في المشاركة بالمؤتمر الدولي  
 في نينوى مرصدببحث ) اربيل 
 المسمارية المصادر ضوء
 بالموتمر االشورية الفلكية
 اربيل الدولي

 ثحث  جبيؼخ انكبثىنكُخ اضثُم  0357



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

  

 مؤتمر في منشور بحث
 انطاليا في القانونية الدراسات

 بعنوان2109 العاشر الشهر في
 القديم العراق في التعليم مراحل)

 ( المسمارية المصادر ضوء في

 ثحث  رطكُب  0357

 

 ؼبثؼبً: األَشطخ انؼهًُخ األذطي ●

 

 ذبضج انكهُخ زاحم انكهُخ

وكيل رئيس قسم للفترة من 
 0/4/2109ولغاية 210٨/٨/41

  
 

 

مقرر قسم اللغات العراقية القديمة 
 2102-2102-210٢لالعوام 

 

 

وعضو  2100_متحانية رٔئيسةاللجنةا
لجنة االمتحانات المركزية للعام 

وعضو لجنة امتحانية لالعوام 2100
2102-2102 

 
 

 

-2112لقسم لالعوام ا  ػضى يجهػ 

2120 
 

 

ػضى نجُخ زضاؼبد ػهُب فٍ األػىاو 

0355-0303 

 

 

 

لجنة ترقيات العلمية في كلية االثار جامعة 
 الموصل 

 

 



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

 وتقيييم بحوث للمجالت  تقييم بحوث للترقية 
 

 

عضو لجنة امتحانية مركزية في كلية االثار 
 2100للعام 

 

 

عضو اللجنة التحضيرية للمعرض المقام 
لقسم النقوش واللغات العراقية القديمة في 

 2103كلية االثار جامعة الموصل في 
 

 

المشاركة بعدد من دورات التعليم المستمر 
 في جامعة الموصل  

 بعدد من ورشات العمل في جامعة الموصل  

 

 

 

 ثبيُب: انًشطوػبد انجحثُخ فً يجبل انزرظض نرسيخ انجُئخ وانًجزًغ أو رطىَط انزؼهُى ●

 انؽُخ يحم انُشط أؼى انجحث د

1 

لمعابد ببالد   قتصادية ا النشاطات من
 لحديث ا شوري ا العصر   أشورفي 

   منشور ث(  م.ق) 900_202(
 2101_41ع. موصلية دراسات

 

 0353 يجهخ زضاؼبد يىطهُخ 

2 

)  الشوري ا ريدوتي في العصر بيت
 الداب منشورفي مجلةالقادسية بحث 

 01_لعدد ا بوية التر والعلوم
 2100(0_2)العدد

 

يجهخ انقبزؼُخ نالزاة 

 وانؼهىو انزطثىَخ 
0355 

3 

 لمسمارية ا النصوص ضوء   االقمشة
 ا في العصر   الثرية ا لمنحوتات وا

 ثار ا لحديث في مجلة كلية ا الشوري
 2100في 0العدد 

 

 0355 يجهخ كهُخ االثبض 

 0358 يجهخ انًهىَخاألؼًبك فٍ ضىء انًظبزض انًؽًبضَخ  2



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

وانًُزحىربد االثطَخ االشىضَخ فٍ يجهخ 

 انًهىَخ فٍ ؼبيطاء 

 

8 

مرصد نينوى في ضوء المصادر 
المسمارية الفلكية االشورية (بحث 

منشور في اعمال المؤتمر الدولي الذي 
 2109-04-02عقد يومي 

 

 0357 يُشىض اػًبل يؤرًط 

9 

نشر بحث مراحل التعليم في العراق 
-4-2٨القديم في موتمر انطاليا 

الموتمر الحادي عشر للعلوم 2109
 االجتماعية 

 

يُشىض اػًبل يؤرًط 

 رعكُب 
0357 

 

 وانسونُخربؼؼب: ػضىَخ انهُئبد انؼهًُخ انًحهُخ  ●

 

 

 ػبشطاً: كزت انشكط، انجىائع وشهبزاد انزقسَط ●

 د
كزبة انشكط او انجبئعح أو انشهبزح 

 انزقسَطَخ
 انؽُخ انجهخ انًبَحخ

 يٍ انىظَط  شكطكزبة  1
وظاضح  انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث 

 انؼهًٍ 
 

 كزبة شكط يٍ انىظَط  2
وظاضح  انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث 

 انؼهًٍ 
 

  جبيؼخ انًىطم  كزت شكط يٍ ضئُػ انجبيؼخ  

  جبيؼخ انًؤطم كهُخ االزاة  كزت شكط يٍ انؼًُس  3

  جبيؼخ انًططم /كهُخ االثبظ كزت شكط يٍ انؼًُس  4

5    



 

 

 وظاضح انزؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ

 جبيؼخ انًىطم

 كهُخ االثبض

   االزاءشؼجخ ضًبٌ انجىزح ورقىَى 
 

 

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

 dddحبزٌ ػشط: انكزت انًؤنفخ أو انًزطجًخ ●

 انُشطؼُخ  أؼى انكزبة د

1 

نشر كتاب الفلك في العراق القديم في دار النور للنشر  .0
2109 

 

0357 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ثبٍَ ػشط : انهغــبد ●

             

 .CDيالحظخ: َزى رؽهُى َؽرخ ػهً 


